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İç Politikadaki Gelişmeler (13.06.2022-

19.06.2022) – Merve ULUTAŞ 

13.06.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu 

ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı. 

“Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kurduğumuz güçlü eğitim, sağlık, 

ulaştırma, haberleşme, enerji, sanayi, teknoloji altyapısı sayesinde 

dünyanın önde gelen üretim ve ihracat üslerinden biri olma yolunda 

ilerliyoruz” dedi. 

 AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da ‘Gençlik 

Buluşması’nda konuştu. Erdoğan’dan 'erken seçim' açıklaması: 
Önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. 

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, 'Her türlü 
hırsızlığa rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne 

geçmesin diye; din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı’nda yer 

alıyoruz.' dedi. 

 ‘Altılı masa’ ilk icraatını açıkladı: Hasar tespit komisyonu kurulacak. 
Buna göre altı parti ilk olarak durum ve hasar tespit komisyonu 

kuracak. Bu kurul kurumlardan veri ve bilgi talep etme konusunda tam 

yetkili olacak. Komisyona gönderilecek verilerin kalitesiyle ilgili 
sorunlar, kamu zararları ve olası riskler doğrudan cumhurbaşkanına 

rapor edilecek. 

14.06.2022 

 Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü. CHP İstanbul İl 

Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. 

 Erdoğan'ın Turkish Airlines yerine "Türkiye Hava Yolları" isminin 

kullanılacağını söylemesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada pek çok 
kullanıcı, İngilizceden doğru çevirinin "Türk" olacağına işaret etti. İYİ 

Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı 

paylaşımda "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu 

da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı..." ifadelerini 
kullandı. 
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 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren 

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi'nin 14 maddesi daha TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 
Basın İlan Kurumu yayımın durdurulmasını talep edebilecek. 

 

15.06.2022 

 12 Haziran'da, İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek 
yürüyüşü düzenlenmişti. Yürüyüş sırasında HDP'li Salihe Aydeniz, polis 

memuru Hakan A.'ya yumruk atmıştı. Olay sonrası 15.06 tarihinde 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet 

suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası polise yumruk 

atan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke 
hazırlandı. Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 

gönderildi. 

 TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, akademisyenleri 

dinledi. TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle 

Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili 

Öznur Çalık başkanlığında toplandı. 

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu 
Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, komisyonda yaptığı sunumda, 

22 ve 23. dönemde milletvekili olduğunu hatırlatarak, görev yaptığı 

dönemde kadın hakları konusunda yoğun bir çaba harcadığını dile 

getirdi. 

 
 Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder’in Millet İttifakı ile ilgili 

açıklamalarını değerlendiren eski HDP Milletvekili Altan Tan “Neden bir 

tarafa keskin bir düşmanlık, öbür tarafa bedava bir dostluk 

kuruyorsunuz? Kürtler, cumhurbaşkanlığı seçiminde altından değerli 

bir fırsat yakalayacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekir” dedi. 

 

 Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, 

çarpıtıyorlar. Açıklamasında bulundu. "200 milyon dolara aldığınız tank 

palet fabrikasının yarısını 300 milyon dolara Katarlılara sattığınız 

söyleniyor" sorusuna Sancak şu yanıtı verdi: 

"Yalan kardeşim. Ben tank-palet fabrikasına bir kuruş para vermedim, 

kiraladım çünkü. 50 milyon dolar yatırım yapacaktım. Şirket yapacaktı 

bunları. Katarlılarla ortaktım, bir de yerli ortağım vardı. Ben aldım, 1 

milyar euro'ya kadar ciroyu çıkarttım. İlk 100'e girdi, dünya savunma  
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sanayi sıralamasında. Dağılmış bir şirketi 4 bin çalışana çıkarttım. 

Sonra görevim bitti, bayrağı bir vatansever adama devrettim. 

16.06.2022 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz. 

Açıklamasında bulundu. Derdini anlatmak için başını kaldıran her 

vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birisini görecek şekilde işi sıkı 

tutmalıyız. Gündemi tayin eden, siyasetin istikameti belirleyen daima 

biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla 

insanımızın umutları ve beklentilerinin adresi biz olacağız. AK Parti'nin 

20 yıllık eser ve hizmet dönemi teşkilatımızın dayanak noktası 

olacaktır. 

 Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 17'nci maddesinde yer alan ve 

başkanlığın bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden "gerekli gördüğü bilgileri isteme" yetkisinin iptalini isteyen 

CHP'nin talebini reddetti. 

 Ruhsat verilmeyen bir otelin sahipleriyle yaşanan gerilim sonrası 

beyzbol sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz 

Atabay, "Belediyeye karşı rant kavgası veriyorlar, yargı bunun çete işi 

olduğunu görmeli" dedi. 

17.06.2022 

 DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretlinin ilk beş aydaki 

kaybının 5 bin lirayı aştığını belirtti. Asgari ücret tespit komisyonunun 

toplanması için yasal bir engel olmadığını dile getiren Çerkezoğlu, 
asgari ücretin yılda dört kez artırılması gerektiğini söyledi. 

 Diyarbakır'da 17.06 akşam saatlerinde gözaltına alınan, feshedilen 

MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' 
suçundan tutuklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün 

sosyal medya hesabından "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen 

lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye 

istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklaması 
yapmıştı. 
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 Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ‘Yüreğin yetiyorsa adayını açıkla’ dedi ve 

Kılıçdaroğlu ise katıldığı bir Tv programında kendisi ile aynı programa  

 

 

 

 

kayılması ve yüz yüze bir münasebete girmeleri durumunda adayını 

açıklayacağını belirtti. 

 

18.06.2022 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “85 milyon insanı, bir avuç 

oligarka, saray beslemesine hizmet ettiriyorlar. Bu düzeni 

değiştirmeye geliyoruz” dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eski günlere geri dönmek istiyor. 

Açık açık büyükelçilere gidip onlardan talimat alanlar hangi talimatları 

aldı diye kimse düşünmesin bu talimatları aldılar. Bizi 

cinsiyetsizleştirip, LGBT’yi yapacaklarmış. Sen çok istiyorsan kendi 

yakınlarından başla. Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun" 

dedi. 

 

 Somalilere ait bir kafeye yapılan müdahaleye itiraz eden DEVA Partili 

Yeneroğlu’na karşı bir polis amirinin kullandığı skandal ifadeler tepki 

çekti. Milletvekiline “Ahlaksız, lan sus, senin gibi tiplere ne olacağı 

belli. Adam gibi konuş” diye seslenen polisin tavrı “Et kokarsa tuz var, 

tuz kokarsa çare ne” yorumlarına yol açtı. Yeneroğlu “Hukuk arkadan 

gelir diyen amirin memuru da bu kadar olur” dedi. İçişleri Bakanlığı 

yaşananlara ilişkin sessizliğini korudu. 

19.06.2022 

 HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü propagandası 

yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan 

yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün 
gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri 

sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli 

şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak 

gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. 
 

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne 

konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa 

açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin 

tercihidir." dedi. 
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Meclise Sunulan Kanun Teklifleri ve Sonuç Durumları 

13/06/2022 

Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki 

5253 Sayılı Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

Teklif ile, derneklere ilişkin denetim yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ve derneğin faaliyeti 
çerçevesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nda 
yer alan bazı suçlar kapsamında ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması hâlinde, bu 
kişilerin görevden uzaklaştırılabilmesine ya da derneğin geçici olarak faaliyetten 
alıkoyulabilmesine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Son Durumu : KOMİSYONDA 
 

 

16/06/2022 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 

5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Teklif ile adli ve idari yargıda görev yapan hakimler ile Cumhuriyet savcılarına göreve 
başladıkları tarih itibarıyla hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülmektedir. 

Son Durumu : KOMİSYONDA 
 

 

16/06/2022 

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy 

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

Teklif ile, 1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve 
Kıbrıs gazilerinin de faizsiz konut kredisi hakkından faydalanmaları amaçlanmaktadır. 

Son Durumu : KOMİSYONDA 
 

 

16/06/2022 

DP Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt 

Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

Teklif ile, petrol rafinerilerinin ve dağıtıcılarının kâr marjlarına iki aylığına sınırlama getirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Son Durumu : KOMİSYONDA 
 

 


